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Datum  Activiteit 

Dinsdag Kennismakingsevent 

24 maart Voor iedereen die op zoek is naar een nieuw 
contact, vriend, vriendin of maatje,  
organiseren we een kennismakingsevent om 
1 op 1 kennis te maken met andere 
geïnteresseerden.  

Tijd:   19.30 - 21.30 uur  
Locatie:  Café The Pub, Kloosterstraat 36 in Made 
Kosten:  € 5,- (incl. welkomstdrankje) 

Graag van te voren aanmelden 

Datum  Activiteit 

Dinsdag  Informatiebijeenkomst  

7 april ‘Samen (leren) koken’ 

Wil jij samen met anderen in kleine groepjes 
een eenvoudige gezonde maaltijd leren 
koken? Kom dan naar de informatie-
bijeenkomst zodat we daar gezamenlijk 
afspraken over kunnen maken.  

Tijd:   13.30 uur   
Locatie:  SWO (kantoor), Het Vierendeel 6  Made 
Kosten:   Gratis 

Datum  Activiteit 

Vrijdag/zaterdag Bezoek aan Stoomdagen in Dordrecht 

5 juni of 6 juni Dordt in Stoom is een groot internationaal 
driedaags stoomevenement dat plaatsvindt in 
de Dordtse binnenstad en op andere delen 
van het Eiland van Dordrecht. We gaan 
samen met de bus naar Dordrecht om het 
evenement te bezoeken. 

Tijd:   17.00 - 21.00 uur 
Opstapplaats: Diverse plaatsen in de gemeente 
Kosten:   € 5,00   Aanmelden vóór 1 juni 

Datum  Activiteit 

Donderdag  Fietstocht door de dorpen van  
10 september Drimmelen met lunch bij Café ‘t Roer Om  
   in Lage Zwaluwe. 
   Tijdens deze route komen we langs diverse 
   bezienswaardigheden van de dorpen in  
   Drimmelen 
    
Tijd:   10.00 - 15.30 uur 
Locatie:  Verzamelpunt Den Deel in Made  
Kosten:   € 10,00       Aanmelden vóór 1 september 

  

Datum  Activiteit 

Vrijdag  Escaperoom 

9 oktober Speciaal voor vrouwen tussen de 40 en 55 jaar 
die opzoek zijn naar nieuwe contacten 
organiseren wij een bezoek aan een 
escaperoom. Durf jij het aan om met een 
groep andere (wellicht voor jou onbekende) 
vrouwen een mysterie op te lossen?  

Tijd: 9.00 - 12.00 uur 

Kosten: € 15,00            Aanmelden vóór 1 oktober 

 

Datum  Activiteit  

Donderdag  Wandeling door dorp Drimmelen 

13 augustus We maken met een gids een wandeling door 
historisch dorp Drimmelen. Tevens hebben 
we een uitgebreide lunch in het Dorpshuys, er 
is volop gelegenheid om met elkaar kennis te 
maken. 

Tijd: 10.00 - 14.30 uur  

Locatie:  Dorpshuys Drimmelen 

Kosten: € 10,00          Aanmelden vóór 10 augustus 
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